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Indeks

Teise kvartali huvitavamad sündmused ja kujunenud ootused
• Euroopa Keskpank tõstis intresse (4%)
• USA 10 aastane võlakirja tootlus ületas 5% määra
• Turg ootab Austraalia, Kanada, Hiina, Inglismaa, Euroopa, Lõuna-Korea,
Lõuna-Aafrika ja Šveitsi keskpankadelt 2007 teisel poolaastal veel kuni
poole protsendi võrra lisa intressidele
• Jaapani Pangalt oodatakse suvel 0,25% intressitõusu

S&P 500

5,8%

EUROSTOXX50

7,4%

NIKKEI

4,9%

BALTIX

5,9%

Jeen

-5,7%

USD

-1,3%

• Ülevõtmised ja ühinemised kasvasid esimesel poolaastal 2,78 triljoni
dollarini, 51% kasvu võrreldes aasta varasemaga.

________________________________________________________________________________________________________
USA:
USA Inflatsioon ilma energia ja toiduhindadeta

ja kapitali Jaapanist väljapoole investeerivad.
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Euroopa:
Euroopa Võrreldes eelmise kvartaliga on ootused
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tugevalt 2,6% ja tööpuudus on langenud alla 7%.

Pealkirja juurde

Tõenäoliselt tõstab ECB sügisel intresse veel 0,25%

Üpris tihti loetakse turgudel negatiivseid lugemeid

võrra ja jätab vajadusel ukse lahti veel üheks
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on sellised „tingitud refleksid” ka raha sisse toonud.

Jaapan:
Jaapan Jeeni müügi ja jõudsalt jätkuva carry-trade

Mõnikord meenutavad mulle sellised tõlgendused

ühe järjest olulisema osalisena tuuakse välja
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odavad kaubad on alandanud traditsiooniliselt
tarbija ostukorvi kuuluva kauba hinda. USA

Oma

Föderaalreserv keskendub tavaliselt inflatsioonile,
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millest on välja jäetud volatiilsemad toit ja energia.

intressid ja taas ennast meelde tuletav default rate
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lähiaastatel

pankadest kokkupakitud riske ostnud kliendid või
nad ise peavad läbi seedima.

kompenseerinud

aktsiaturu tugevus. Ehki esialgu probleemseks

Kui praegu veel turg järgib „muremüüri mööda

kujunenud

laenajate

ülesronimise” klišeed, siis järjest sageneva ja

(subprime mortgage) moodustab kõigist laenudest

senisest negatiivsema „hard evidence” laekumine

väikese osa, on see jätkuvalt probleemide allikas.

teisel poolaastal võib mõneks ajaks tõusu väärata.

madala

kvaliteediga

Kinnisvara, mis sellise laenaja poolt on ostetud, ei
ole „subprime” ja selle sundmüük suurendab turul

Miks ma nii arvan? Jällegi tingitud refleksid. Kui

pakkumist ning alandab hindu. Alates juba 2005

liigse võimenduse tõttu asjad juba hakkavad

lõpust

halvaks minema, siis selle mõju on kumulatiivne ja

toimunud

selliste

laenude

probleemide

ilmnemisele on viimase aasta jooksul jõutud faasi,

kestab kauem, kui alguses tundub.

kus USA kinnisvarahinnad tõepoolest langevad.
Protsessi süvenemine võib tekitada majandusele
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